
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Qa, ОВ /r1& xn d6/

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2О22 piK

мiсце еКСУ УКРаiни, законiв украiни кпро
. Державний бюджет УкраТни на 2O)Zрlк)), краiни вiд 26 серпня Zоlц poKyJФ 836<про деякi питання запровадження програмно - цiльовоiо,arоду складання тавиконаннЯ мiсцевих бюджетiв>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТУкраiни 10 вересня 2О14 року за j\Ф 110з7258S0, рiшення Киiвськоi MicbKoi

РаДИ ВiД 14 ЛИПНЯ 2022 РОКУ Jф 4876/4917 uПро Ъ"...""" змiн до рiшенняКиiвськоi MicbKoT Ради вiд 09 грудня 202l року Jф з704lз745 <Про бюджет
MicTa Киева на2О22 piK>>:

1,УНЕСТИ ЗМiНИ ДО Паспортiв бюджетних програм кпкв к 42|ll2l<Надання заг€шьноТ середньоТ освlти закладами заг€UIьноI середньоi освiти>>,КПКВК 42l|070 <НаДаНtlЯ ПОЗаШкiльноi освiти ,uппuдur, позашкiлыlоi
освiти, заходИ iз позашкiльноi роботи з дiтьми>, кпквк 42I:t080 <Наданняспецiальноi освiти МисТецькими школi ми)), кПквк 42|1141 <забезпечення
ДiЯЛЬНОСТi iнших закладiв у сферi освiти>>, кпквк 42]-lI5| <забезпечення
дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за рахунок коштiв мiсцевогобюджетУ), затверджених розпоряДженняМ Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii вiд 14 лютого 2о22 року ль jo uпро затвердженняпаспортiв бюджетних програм на 2022 piK>, 

""ппu"-и Тх у новiй редакцii, щододаються.

1, унЕстИ змiни до пункту 1 розпорядження !еснянськоi райоrrноiв MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii'^ вiд 14 лютого 2022 м 5б uПроЗаТВеРДЖеННЯ ПаСПОРТiВ бЮДЖеТНИХ Програм на 2О22 piK>> та доповнити його



2

новиМ паспортоМ кпквк 421106l ((Надання загальноТ середньоТ освiти
закладами загальноi середньоI освiти)), що додаеться.

2. В пунктi 1 розпорядження ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстраuiТ вiл 0l липня 2022 Ns 224 uПро внесення змiгl дсlпаспортiв бюджетних програм на 2о22 piK> словu ,u ч"фри КПКВ к 42l l02l
<<НаданНя загапьНоТ сере ньоi освiти закладами загаJIьноТ середньоi освiти>,
виключити та вiдповiдний паспорт, що додасться до розпорядження, визнати
таким, що втратив чиннiсть.

3, Контроль за виконанням цього розпоряджецня покласти на
першогО заступнИка голоВи lеснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТадмiнiстрацii згiлr.п по?попi пч обов'язкiв.

Голова !митро PATHIKOB


